
             
 

Załącznik nr 1 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA:……………………………………………………….......... 

 

CHOROBY PRZEWLEKŁE 

 

ALERGIE POKARMOWE 

 

WADY ROZWOJOWE, 

KTÓRE NALEŻY 

UWZGLĘDNIĆ W PRACY Z 

DZIECKIEM 

 

INNE 

 

 

 

Oświadczam, że w/w informacje są prawdziwe.  

 

 

………………………………………....... 
podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w danych przez Katolickie Przedszkole Niepubliczne 

„Karmelki” w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych  

w przedszkolu.  

 

 

………………………………………....... 
podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2 

 

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA 

Z KATOLICKIEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO „KARMELKI” 

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 
 

 

.........................................................................................................................................................  
Imię i nazwisko matki nr dowodu osobistego nr telefonu 

 
.........................................................................................................................................................  

Imię i nazwisko ojca nr dowodu osobistego nr telefonu 
 
 
 
 

My, niżej podpisani, upoważniamy następujące osoby do odbioru z przedszkola naszego dziecka1: 
 

……….…….........................................................................  
         imię i nazwisko dziecka 

 
 
 

Lp. 
Imię i nazwisko osoby 

upoważnionej 

Seria i numer  

dowodu osobistego 
Nr telefonu 

Pokrewieństwo 

dla dziecka 

1.        
        

2.        
        

3.        
        

4.        
        

5.        
        

6.        
        

Jednocześnie oświadczamy, że bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo  

naszego dziecka odebranego z przedszkola przez wskazaną wyżej, upoważnioną przez nas osobę  

od momentu jego odbioru.  

 

Ponadto zobowiązujemy się pisemnie zgłaszać nauczycielom grupy fakt niezaplanowanych zmian 

dotyczących powierzenia opieki nad naszym dzieckiem. W razie nie dotrzymania formalności w tym 

zakresie przyjmujemy do wiadomości, iż dziecko nasze nie zostanie wydane osobom postronnym. 
 

 
  

…………………………………… …………………………………… 
czytelny podpis matki czytelny podpis ojca 

                                                                 
1 Podstawa prawna: §19 ust. 1 Statutu Katolickiego Przedszkola Niepublicznego „Karmelki” w zw. z §2 ust. 1 pkt 4 załącznika nr 1 do Rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21.05.2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. 2001 nr 61 poz. 624 

ze zm.) 



KLAUZULA INFORMACYJNA  

DLA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIORU DZIECKA 

………………………………………………….. 

(imię i nazwisko dziecka) 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Katolickie Przedszkole Niepubliczne 

„Karmelki”, ul. Żwirki i Wigury 4, 17-100 Bielsk Podlaski, e-mail: 

przedszkolekarmelki.bielskpodlaski@wp.pl 

2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest 

niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

administratora, którym jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieci. Celem przetwarzania jest 

zweryfikowanie tożsamości osoby odbierającej dziecko z przedszkola.  

3. Administrator przetwarza Państwa dane identyfikacyjne podane przez rodziców/opiekunów 

prawnych dziecka w celu upoważnienia Państwa do odbioru dziecka z przedszkola takie jak: 

imię, nazwisko, numer i seria dowodu osobistego, numer telefonu.  

4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy 

udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym 

dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.  

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania roku szkolnego 2020/2021. 

Po upływie tego okresu dane osobowe będą przechowywane do celów archiwizacyjnych 

przez okres określony przepisami prawa w tym zakresie.  

6. Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.  

7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych.  

8. Państwa dane osobowe zostały przekazane Administratorowi przez rodziców/opiekunów 

prawnych dziecka. 

 

 

Zapoznałem/am się z treścią klauzuli: 

1. ………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………………………… 

6. ………………………………………………………………………………… 

7. ………………………………………………………………………………… 

8. ………………………………………………………………………………… 

9. ………………………………………………………………………………… 

10. ………………………………………………………………………………… 

(podpisy osób upoważnionych do odbioru dziecka) 
 
 
 



Bielsk Podlaski, dnia ……………………… r. 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych)  Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119/1 – (zw. RODO) oraz ustawy z  10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.) – wyrażam zgodę  

na przetwarzanie danych osobowych dziecka ……………………………………………………………………. .    

Celem przetwarzania danych osobowych przez Katolickie Przedszkole Niepubliczne „Karmelki”  

w Bielsku Podlaskim jest realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczych. 

 

…………………………………………                                           …………………………………………. 
podpis pracownika przyjmującego                                                data i podpis składającego oświadczenie 

oświadczenie 

Jednocześnie oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/na o: 

1. adresie Katolickiego Przedszkola Niepublicznego „Karmelki” w Bielsku Podlaskim jako 

administratorze danych osobowych; 

2. przysługujących mi na podstawie ww. ustawy o ochronie danych osobowych uprawnieniach,  

a w szczególności o prawie do wglądu do swoich danych i prawie ich poprawienia . 

 

………………………………….. 
     podpis składającego oświadczenie 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

  

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję 

że: 

1. Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Katolickie Przedszkole Niepubliczne 

„Karmelki”, ul. Żwirki i Wigury 4, 17-100 Bielsk Podlaski, tel. 882 715 279, e-

mail: przedszkolekarmelki.bielskpodlaski@wp.pl. 

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

zgodnie ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

3. Odbiorcami Państwa danych osobowych są osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych 

w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące 

zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z 

przepisów powszechnie obowiązującego prawa, inne podmioty, które na podstawie stosownych umów 

przetwarzają dane osobowe dla Administratora. 

4. Podane przez Państwa dane osobowe, będą przetwarzane przez okres sprawowania opieki nad dzieckiem oraz 

wynikający z nadrzędnych przepisów prawa. 

5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści podanych danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania tych danych osobowych. 

6. Posiadają Państwo prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają 

Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa narusza przepisy RODO. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla umożliwienia świadczenia przez 

Administratora usług na Państwa rzecz. 

9. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji 

międzynarodowej. 

10. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 
 
 



Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka 

Oświadczam, że zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.) 

wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka 

…………………………………………………….….. zarejestrowanego podczas jego pobytu 

w Katolickim Przedszkolu Niepublicznym „Karmelki”, w szczególności podczas uroczystości  

i zabaw, zajęć dydaktycznych, a także wycieczek. Zgoda obejmuje zamieszczanie zdjęć 

na stronie internetowej oraz fanpage’u placówki w celu promowania działalności przedszkola  

oraz osiągnięć i umiejętności dziecka. 

 

……………………………………..            ………..…..…………………………… 

        podpis rodzica/opiekuna prawnego                miejscowość, data 

 


